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בחידוש העולמי המוצג לראשונה בישראל ,תנורי
אידוי  Combi steam -מסדרה  ,400מתקיימים כל
היתרונות שיכולים להימצא בתנור אידוי יוקרתי,
בתוספת שיטת ניקוי עצמי מושלמת בטכנולוגיה
ייחודית
מאת דב קינן  /צילום בחסות חברת ''Gaggenau

מאז שהמטבח נפתח לחווית העיצוב הכוללת בבית ,אל הפונקציונליות
של מכשירי החשמל במטבח נוסף גם האלמנט האסתטי .בחברת
' 'Gaggenauשבמשך  300שנות קיומה שמרה על האיכויות
הגבוהות ביותר ,ידעו להתאים את מוצריהם להווה.
בחברת ' 'Gaggenauשבה השלם גדול מסך חלקיו ,השילוב
הבלתי נתפש בין טכנולוגיה מתקדמת ,ארגונומיה למופת ,שפת
עיצוב המשלבת קו נקי ,אל זמניות ,פונקציונליות גבוהה וחומרי
גלם איכותיים ,הופכים את המותג לנחשק ביותר בקרב לקוחות
המבינים ומעריכים את הקו הראשון באיכות ,בעיצוב ,ביופי ובחכמה
ויכולים להרשות לעצמם את המותג האקסקלוסיבי ביותר בעולם
של מוצרי חשמל אינטגרלים למטבח.
מנקודת ראות של האדריכלים ,העבודה עם ' 'Gaggenauהיא
בחזקת מתנה .אדריכלים רבים אשר שילבו את מוצרי ''Gaggenau
בעבודתם מציינים שעם מוצרי ' 'Gaggenauאי אפשר לפספס,
ואלה מעניקים לא פחות מתוצאה מושלמת .לא בכדי ,דירות יוקרה
של פרויקטים מפורסמים ברחבי העולם מצוידות ב '.'Gaggenau
בעידן של אופנות באות ומתחלפות הסוד של המותג הנצחי הזה
טמון בפרספקטיבה הרחבה של הבנת צורכי הלקוחות תוך שילוב
אופטימלי בין חדשנות טכנולוגית לבין פונקציונליות ללא פשרות
ועיצוב אל זמני שמתאים לכל סגנון עיצוב מתבקש .לכל היתרונות
הפונקציונליים והאסתטיים נוסף אלמנט נוסף של מזון בריאותי.
שיטת הכנת המזון באידוי מדגישה את הטעמים האותנטיים שלו
ושומרת על הערכים התזונתיים ,הוויטמינים והמינרלים של המזון.
תנורי אידוי  Combi - steamמסדרה  :400לראשונה בישראל,
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' 'Gaggenauמשיקה חידוש עולמי ,תנורי  Combi - steamמסדרה
 ,400תנורי אידוי עם מערכת ניקוי ייחודית .תנור האידוי החדש
מחובר למערכת המים ,עובדה המאפשרת ניקוז של מי הבישול
ובסיום התהליך אין צורך באיסוף של מי האידוי .בנוסף ,בעזרת
ממטרה יעודית עם חומר ניקוי ,ניתן לנקות את התנור .הממטרה
מכילה חומרי ניקוי ייחודיים המותאמים לשיטת הניקוי שמתבצעת
בשני שלבים ובטמפרטורות שונות לכל שלב ,שיטת ניקוי זו מסירה
גם לכלוך עקשן במיוחד .בסיום התהליך התנור שעבר ניקוי יסודי
והגייני ,נראה מבריק ,כמו חדש.
**תנור  Combi - steamסדרה  400מגיע עם  4מחסניות ניקוי
וניתן להזמין מחסניות נוספות משירות החברה.
חברת ' 'Gaggenauהינה החברה המובילה בתחום תנורי האידוי
ואף היתה מהחלוצות שהחלו לשווקם .החברה יישמה את הידע
הרב שצברה במשך שנים מהתחום המקצועי בתנורים הביתיים.
כעת מביאה ' 'Gaggenauאת הבשורה לישראל לאחר שבאירופה
תנורי האידוי הפכו למוצר מבוקש.
האפייה והצלייה בתנור האידוי הן מושלמות ,האדים מאפשרים
לעוגות ,עוגיות ומאפים להיאפות באופן הומוגני מהיר ומבלי
להתייבש ואין צורך בשימוש בתבנית עם מים בתחתית התנור .גם
אפיית עופות ,בשר ודגים הופכת להיות איכותית מתמיד .העוף
והבשר ,ובמיוחד הדגים ,נאפים מבפנים ,לא מתייבשים ויחד
עם זאת לא מאבדים את הקריספיות שלהם .שיטת הכנת המזון
באידוי מדגישה את הטעמים האותנטיים שלו ושומרת על הערכים
התזונתיים ,הוויטמינים והמינרלים של המזון.

